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Ata da 1ª Audiência Pública da 

Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, 

Agricultura e Meio Ambiente 

da Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª Etapa, 

do 1º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 06 

de dezembro de 2021.   

 

 

Aos seis dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e 

um, às 9 horas, no Plenário da Câmara de Municipal de Feira de 

Santana, situada à Rua Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, 

Estado da Bahia, realizou-se a primeira Audiência Pública da 

Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, 

Agricultura e Meio Ambiente deste Legislativo, referente à segunda 

Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, convocada 

por intermédio do Ofício 04/2021 de autoria da mencionada 

comissão, a qual é composta pelos vereadores Valdemir da Silva 

Santos - Presidente; Fabiano Nascimento de Souza - Vice-Presidente 

e José da Costa Correia Filho – Membro, com o objetivo de tratar 

sobre o tema: Juventude, Educação e Emprego. Na forma 

regimental, o Presidente da Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente deste 

Legislativo, vereador Valdemir da Silva Santos, declarou instalada a 

presente Audiência, salientando a importância do tema que será aqui 

debatido, na qual compareceram os parlamentares Petrônio Lima, 

Pedro Américo de Santana Lopes, Luiz Ferreira Dias, Luiz Augusto 

de Jesus e Pedro Cícero Marcenio Silva. Em seguida, o Cerimonial 
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desta Casa convidou as seguintes autoridades para compor a Mesa 

desta Audiência: Vereador Valdemir da Silva Santos, Presidente da 

referida comissão; Vereador Petrônio Oliveira Lima; Deputado 

Estadual Carlos Geilson; Sra. Isabela Souza; Srs. Mateus Pinheiro e 

Gustavo Borges - MOVE BAHIA e RENOVA BR, Sr. Lucas 

Moreno e o Ex-Vereador Justiniano Oliveira França, nesta 

oportunidade representando o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho e o Ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho. Na sequência, a 

Mestre de Cerimônias convidou as autoridades presentes ou 

representadas para compor o Plenário e logo após, dando 

prosseguimento, o Presidente da Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente, Vereador 

Valdemir da Silva Santos, cedeu a palavra ao Sr. Mateus Pinheiro 

oportunidade na qual o mesmo discorreu sobre a necessidade de um 

olhar mais atento por parte dos governos estadual e municipal sobre 

a juventude da Bahia, que merece um maior espaço de lazer e 

cultura para o seu pleno desenvolvimento, mas também maior 

espaço para atuação junto aos políticos que são responsáveis pela 

elaboração das políticas públicas que devem ser a eles também 

dirigidas.  Na sequencia fizeram uso da palavra: Sra. Isabela Souza, 

que após saudar os presentes, discorreu sobre o momento difícil que 

o país atravessa no que se refere à dificuldade de diálogo com a 

classe política, bem como o crescente número de discursos de ódio 

disseminados nas redes sociais, que tantos danos tem causado à 

juventude, que necessita de um espaço de fala e de reivindicação dos 

seus direitos, razão pela qual o MOVE foi fundado, como forma de 

defender e garantir este espaço. Atualmente o MOVE está fazendo 

um levantamento das escolas publicas do Estado, para a partir daí, 

propor soluções e melhorias, de modo participativo e próximo dos 

governos responsáveis pela adoção destas melhorias, tendo o 

Vereador Valdemir Santos parabenizado a mesma pelo seu discurso. 

Em seguida o Deputado Carlos Geilson fez uso da palavra, 
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destacando a importância dos jovens e da garantia do seu espaço na 

sociedade atual, tão carente de oportunidade para a juventude, que 

realmente merece políticas públicas voltadas para os seus interesses. 

Neste momento o Ex-Vereador e Deputado Estadual José de 

Arimatéia Coriolano de Paiva foi convidado a compor a Mesa de 

Honra desta audiência. Logo após o Vereador Petrônio Lima, no 

uso da palavra, destacou a necessidade de mais cursos 

profissionalizantes, educação em tempo integral e demais ações na 

área educacional como forma de resgatar os jovens das ruas e muitas 

vezes da criminalidade, vez que a educação é o caminho para a 

capacitação e habilitação da juventude de todo o país. Também 

destacou o prejuízo causado pela pandemia à educação como um 

todo, e por isso mesmo a urgência na adoção de políticas públicas 

que dissipe este prejuízo.  Dando prosseguimento o Sr. Gustavo 

Borges discorreu sobre a importância desta audiência para o MOVE 

e a juventude baiana como um todo, pois demonstra o interesse da 

classe política sobre a condição em que se encontra esta juventude, 

acerca da qual listou diversos dados estatísticos, que corroboram 

principalmente o desemprego entre os jovens, principalmente 

mulheres e pessoas de baixa renda, destacando com isso a 

desigualdade entre os gêneros. Ao longo do seu pronunciamento 

relatou a sua vivência como jovem aprendiz, bem como tudo o que 

pode vivenciar desde a sua imersão no mercado de trabalho, 

destacando, entre outros, o déficit de jovens habilitados para a área 

de TI, tão promissora já nos dias atuais, salientando a necessidade de 

sua capacitação. Neste momento o Presidente desta Audiência, 

Vereador Jurandi Santos, destacou aspectos abordados pelo Sr. 

Gustavo Borges, no que concerne à necessidade de capacitação de 

jovens na área de TI. Prosseguindo, o Deputado José de Arimatéia 

foi convidado a fazer uso da palavra, oportunidade na qual, após 

parabenizar esta Casa pela realização desta audiência, disse que em 

2014 apresentou projeto na Assembléia Legislativa em prol do 
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programa Jovem Aprendiz, cuja lei disse não está sendo cumprida 

pela empresas e instituições, bem como discorreu sobre diversas 

ações por ele adotadas enquanto Deputado Estadual junto à 

Assembléia Legislativa. Finalizando, conclamou a juventude a se 

mobilizar pela garantia dos seus direitos. Em seguida fez uso da 

palavra o Sr. Leonardo Pedreira, que após saudar os presentes, 

lamentou a ausência de grande parte dos vereadores desta Casa, ao 

tempo em que fez breve contextualização do atual cenário brasileiro 

em que se encontra a juventude, destacando principalmente o 

problema do desemprego e as suas causa e consequências. 

Prosseguindo, na condição de Coordenador do Programa Primeiro 

Emprego, salientou o quanto o mesmo mudou a realidade de grande 

parte dos jovens e apresentou diversos dados estatísticos acerca de 

dados sobre o emprego de jovens no Estado da Bahia.  Em seguida o 

Ex-Vereador e Secretário Municipal Justiniano França fez uso da 

palavra, que discorreu acerca da necessidade de reintegrar o jovem 

às escolas através do apoio às atividades esportivas, tão motivadora 

e eficiente para o pleno desenvolvimento do jovem. Em seguida o 

Sr. Diego de Souza, na condição de jovem e representante do 

Vereador e Professor Ivamberg Lima, discorreu sobre a importância 

de debater a pauta da juventude, a partir da sua própria experiência 

de vida, abordando diversos aspectos a seu ver necessários para a 

valorização da juventude, que a seu ver deve ser olhada como 

prioridade pelas autoridades deste país. Prosseguindo, a Professora 

Marcela Mendes, após saudar a todos, disse que há muito a ser 

tratado sobre as necessidades da juventude e das escolas de Feira de 

Santana e do Estado como um todo, razão pela qual conclamou as 

autoridades presentes a fiscalizarem de perto a aplicação das verbas 

destinadas ao Programa Jovem Aprendiz, do qual participou na 

juventude, bem como abordou diversos outros aspectos que 

necessitam de maior atenção por parte das autoridades e que afetam 

diretamente os jovens como um todo. Logo após o Sr. Henrique 
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Marques fez uso da palavra, oportunidade na qual inicialmente 

lamentou a ausências de muitos vereadores, passando em seguida a 

discorrer de modo crítico à forma pela qual a juventude está atuando 

no mercado de trabalho, a seu ver explorada e sem nenhuma 

garantia. Embasando o seu argumento, apresentou diversos dados 

estatísticos e finalizando apresentou propostas que objetivam 

reverter esta situação. Neste momento o Vereador e Presidente desta 

Comissão, Valdemir Silva, justificou a ausência da Vereadora 

Luciane Aparecida Brito Vieira, a pedido da mesma. Em seguida o 

Sr. Mateus Pinheiro usou a palavra para suas considerações finais, 

oportunidade na qual conclamou as autoridades a apoiarem a causa 

da juventude, tão carente de políticas públicas voltadas para os seus 

interesses. Finalizando, O Vereador Valdemir Santos agradeceu a 

presença de todos, destacando a importância de tudo o que aqui foi 

tratado e proposto, bem como salientou a necessidade de atuação e 

combatividade por conta da nossa juventude, responsável pela 

realização desta audiência, de iniciativa não só sua, como do 

Vereador Petrônio Lima, que logo após também teceu suas 

considerações finais, ressaltando a importância desta audiência e 

agradecendo a presença de todos  Logo após, o Vereador Valdemir 

Santos convidou a todos para participarem da Audiência Pública que 

será realizada nesta Casa, na próxima quinta feira. Nada mais 

havendo por tratar, a presente Audiência foi encerrada e para constar 

eu, Verana Neves Porto, Redatora e Coordenadora do Setor de 

Redação e Atas, lavrei esta, que segue assinada. 


